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שלרגע נדמתה קרובה ועתה התרחקה מעט, של תקנות סדר הדין האזרחי,  
היא לא רק הזדמנות טובה לשוב ולשקול הלכות של עבר.  ,  2018- התשע"ט

של השינוי התפישתי אשר   בדין הישראלי  אימוצו  ובעיקר  עצם התקנתן 
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